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SPOŠTOVANI! 

Pred vami je 14. številka brezplačne regijske revije 
Informator365, kjer boste našli informacije, koristne 
nasvete, strokovne članke in predstavitve podjetij iz 
vaše regije. 
Informator365 izhaja v nakladi 25.000; dobijo ga 
gospodinjstva v naslednjih občinah: Ptuj, Ormož, 
Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, 
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, 
Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.
Informator365 izhaja 4-krat letno (pomlad, poletje, 
jesen, zima); vsakokrat vam ga brezplačno prinese 
vaš poštar.
Celotno vsebino dobite tudi na internetnem portalu 
wwww.informator365.si.
Če bi želeli soustvarjati revijo ali predstaviti vaše 
podjetje oziroma dejavnost, vas vabimo, da nas 
kontaktirate na info@informator365.si 
ali  041 359 484.

Prijetno branje ter ostanite zdravi, pazite 
nase in na druge!
Ekipa Informator365, Marko Križnič

 02 782 10 16
 041 537 439
 veterinarstvo.peklar@gmail.com
 www.veterinapeklar.com

Damijan Peklar s.p.
Slovenja vas 2b
2288 Hajdina

• zdravljenje malih živali
   psi, mačke, kunci ...
• zdravljenje  in osemenjevanje velikih živali
  goveda, svinje, konji ...
• diagnostika
   rtg, uz, laboratorij ...
• operativni posegi
  sterilizacije, kastracije ...
• preventivna cepljenja psov, mačk ...
   zoper steklino in ostale bolezni
• storitve opravimo tudi na domu

UNIKATNI ROČNO IZDELAN NAKIT IZ 
JEDILNEGA PRIBORA IN KOVANCEV

GSM: 051 614 085,   Email: albin.bezjak@gmail.com
https://www.facebook.com/StepHanNakit

Ali ste eden tistih, ki želite za sebe nekaj unikatnega in posebnega?
Unikatni ročno izdelan nakit iz kovancev in jedilnega pribora.
Z umetniško noto, odsluženim stvarem dodajam novo vrednost. 
Prstani narejeni iz kovancev, ki so zmeraj stari toliko kot lastnik. 
Idealno unikatno darilo za obletnice. Prstani iz kovancev vseh letnikov. 
Prstani, zapestnice in uhani iz starinskega jedilnega pribora.
ZaZakaj si ne bi privoščili nakita izdelanega iz 100+ let starega materiala.
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Ali ste eden tistih, ki želite za sebe  
nekaj unikatnega in posebnega? 

Z umetniško noto odsluženim  
stvarem dodajam novo vrednost. 

Idealno unikatno darilo  
za obletnice. 

Zakaj si ne bi privoščili nakita, 
izdelanega iz 100 let ali več  
starega materiala?

UnIkAtnI ročno IZdelAn nAkIt  
IZ kovAncev In jedIlnegA prIborA

 051 614 085
 albin.bezjak@gmail.com
 step-han nakit

Lava, Viktorija Bezjak s.p.
Severova ulica 7
2250 Ptuj
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potovanje  
s turistično agencijo 

Kakšne pravice ima potro-
šnik, ki je preko agencije re-
zerviral turistično potovanje 
in ga želi odpovedati zaradi 
koronavirusa ?
pravice potrošnikov v zvezi s 
turističnimi potovanji so urejene 
v posebnem poglavju Zakona 
o varstvu potrošnikov (Zvpot). 
glede pravice odpovedi pogodbe 
določa: ''kadar se pred začetkom 
potovanja v kraju potovanja ali v 
neposredni bližini pojavijo neiz-
ogibne in izredne okoliščine, ki 
bistveno vplivajo na izvedbo tu-
rističnega paketa, ali neizogibne 
in izredne okoliščine, ki bistveno 
vplivajo na prevoz potrošnika v 
kraj potovanja, potrošnik lahko 
od pogodbe o paketnem poto-
vanju odstopi in je upravičen do 
povračila vseh plačil brez plačila 
kakršne koli odstopnine. v tem 
primeru potrošnik nima pravice 
zahtevati povrnitve škode.''

Za odpoved morajo torej biti 
izkazane neizogibne in izredne 
okoliščine. Ugotavljanje, ali v do-
ločenem kraju obstajajo takšne 
okoliščine, je lahko težavno in se 
presoja od primera do primera.

vendar je zaradi razglasitve 
epidemije in sprejetih ukrepov 
vlade v Sloveniji jasno, da gre 
za takšne izredne okoliščine, 
zaradi katerih potovanje v času 
trajanja ukrepov ni mogoče. 
turistične agencije so morale 
oziroma morajo zaradi upošte-
vanja ukrepov za preprečitev 
širjenja koronavirusa številne 
potovalne aranžmaje odpovedati 
in o tem obvestiti potrošnike. ker 
gre za odpoved zaradi neizogib-
nih in izrednih razmer, imajo 
potrošniki pravico do povračila 
že vplačanih zneskov. gre za za-
konsko pravico, ki ni odvisna od 
tega, ali ima potrošnik sklenjeno 
morebitno zavarovanje za riziko 
odpovedi potovanja. Agencije 
lahko namesto vračila denarja 
ponudijo tudi druge rešitve. 

odločitev, ali bo zahteval vrnitev 
plačila ali pa sprejel ponudbo 
turistične agencije, je pravica 
vsakega potrošnika in stvar 
njegove presoje, saj mora pri tem 
upoštevati svoje osebne okoli-
ščine. 

Zvpot v 8. točki 57f. člena 
določa, da mora organizator 
potovanja vrniti potrošniku vsa 
opravljena plačila najpozneje v 
14 dneh po odstopu od pogodbe. 

Kaj če odpovemo potovanje 
v neogrožene države zaradi 
strahu pred širjenjem virusa?
na splošno velja, da  če v kraju 
potovanja ni izrednih in neiz-
ogibnih okoliščin oziroma ni 
takih okoliščin, ki bi vplivale na 
prevoz do kraja potovanja, po-
trošnik potovanje lahko odpove 
skladno s splošnimi pogoji or-
ganizatorja. v praksi to pomeni 
plačilo odstopnine, ki je v naprej 
določena s strani organizatorja 
in je odvisna od časa do začetka 
potovanja. ker pa so odstopni-
ne v praksi lahko zelo visoke, 
predlagamo, naj potrošniki 
zahtevajo obrazložitev višine 
odstopnine – organizator mora 
namreč poleg časa do začetka 
potovanja upoštevati tudi pri-
čakovane prihranke stroškov in 
prihodke iz nadomestne uporabe 
potovalnih storitev. torej, ali bo 
potovalne storitve lahko prodal 
drugim potrošnikom.

vendar glede na številne 
sprejete ukrepe držav o omejitvi 
potovanj, vstopov in izstopov 
iz posameznih držav, javnega 
prevoza ter prepovedi letalskega 
prometa potovanja iz Slovenije 
trenutno niso mogoča. tudi če 
končna destinacija ni neposre-
dno ogrožena zaradi širjenja 
koronavirusa, potrošniki zaradi 
izrednih okoliščin ne morejo 
potovati do tja, posledično se 
uporabljajo določbe o Zvpot o 
odpovedi pogodbe zaradi neizo-
gibnih in izrednih okoliščin, po 
katerih je potrošnik upravičen 

do vrnitve vseh plačil in brez 
zaračunavanja odstopnine. 

potovanje  
v lastni organizaciji  
(ločen nakup letalske karte in 
nastanitve)

Kakšne so potrošnikove pra-
vice, če je letalsko karto kupil 
sam/preko spleta?
v tem primeru potrošnik ni 
zaščiten s pravili, ki veljajo za 
turistične pakete. odpoved letal-
ske karte je mogoča le skladno 
s pogoji letalskega prevoznika. 
nekatere letalske karte omogo-
čajo odpoved, druge pa ne, kar 
je po navadi odvisno od cene 
karte, potrošniki pa se za tip 
karte odločijo v času nakupa, če 
prevoznik ponuja različne vrste 
kart. pri tem ni pomembno, ali 
gre za nizkocenovnega letal-
skega prevoznika, temveč za 
kakšen tip karte se je potrošnik 
odločil. nekatere karte so fleksi-
bilne in je mogoče karto odpove-
dati oziroma spreminjati datum 
leta, nekatere pa te možnosti 
nimajo. Seveda so bolj fleksibil-
ne karte večinoma dražje.

lahko pa se seveda zgodi, da 
bo letalsko karto odpovedal že 
sam prevoznik. v tem primeru 
vam mora ponuditi nadomestno 
karto ali povrniti denar.

Številne države so omejile ali 
prepovedale letalski potniški 

promet, zato letalske družbe 
večino letov odpovedujejo. v tem 
primeru so potrošniki upraviče-
ni do vračila celotne kupnine. 

Za povračilo denarja je 
odgovoren letalski prevoznik, 
potrošniki pa se po pojasnila 
in pomoč lahko obrnejo tudi na 
agencije oziroma prodajalce, pri 
katerih so kupili letalski karte. 

Kako je pri privatnih nasta-
nitvah? Na koga se lahko 
obrnemo?
ponudniki privatnih nastanitev 
sami določajo pogoje za odpo-
ved rezervacije. pred rezerva-
cijo morajo biti te informacije 
tudi jasno navedene. nekateri 
ponudniki omogočajo odpoved 
kadarkoli, nekateri le do dolo-
čenega obdobja pred datumom 
rezervacije, tretji pa odstopa 
sploh ne omogočajo oziroma v 
nobenem primeru ne vračajo 
denarja. Za vračilo denarja je 
odgovoren ponudnik nastanitve, 
vseeno pa se lahko potrošniki 
obrnejo tudi na posrednike, 
kot so booking.com, Airbnb in 
ostale spletne platforme. 
Zveza potrošnikov Slovenije 
www.zps.si 

Na ZPS so na enem mestu zbrali 
nekaj pogostih vprašanj v zvezi s 
pravico odpovedi.

koronavirus – kdaj lahko  
potrošnik odpove potovanje? 
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 059 044 972
 info@audiobm.si
 www.audiobm.si

AUDIO BM d.o.o.
Potrčeva cesta 15
2250 Ptuj

smo pogodbeni dobavitelj 
zzzs za slušne aparate

pametni
slušni aparati

brez 
napotnice

brezplačno 
preverite 

sluh 

pokličite 
za termin

ne glede na leta imejmo 
do svojega sluha primeren 
odnos. ne obremenjujmo ga s 
hrupom in če opažamo znake 
za naglušnost, upoštevajmo 
nasvet tv-voditelja in pevca 
borisa kopitarja: Preverite 
sluh in poskrbite zanj.

kdaj k strokovnjakom?
ob vsaki motnji, ki se zdi 
neobičajna, čeprav ni zelo 
huda, je smiselno obiskati 
strokovnjake (zdravnika 
orl, slušnega akustika), da 
okvara sluha ne bo negativ-
no vplivala na razumevanje 
govora, zmanjševala posame-
znikovo učinkovitost za delo 
ter nasploh znižala kakovosti 
življenja.

včasih so ljudje v dilemi, 
ali je z njihovim sluhom res 
tako slabo, da bi bilo treba 
obiskati zdravnika, in se na 
specialistični orl pregled 
niti ne naročijo. v slušnih 
centrih AUdIo bM lahko ka-
dar koli opravite informativ-
no in brezplačno preverjanje 
sluha (napotnica ni potreb-
na). rezultat stanja sluha je 

predstavljen v obliki pražne-
ga tonskega avdiograma. če 
se ugotovi, da s sluhom ni 
vse tako, kot bi moralo biti, je 
potreben celovit orl pregled, 
ki ga opravi specialist otori-
nolaringolog.

kdaj pričeti z uporabo  
slušnih aparatov?
Uporabo slušnih aparatov pri-
poročamo, čim se opazi, da je 
pri osebi moten socialni kon-
takt in če je zanj postavljena 
tudi medicinska indikacija.

Zanimivo je, da na naglu-
šnost pogosto prej opozarjajo 
drugi, kot pa se tega zave 
oseba sama. Uho oziroma 
naglušna oseba z leti pozabi 
poslušati. vendar mora vsak 
organ opravljati svojo funkci-
jo, če želimo, da je v kondiciji. 
Uho, ki je v primeru naglu-
šnosti prikrajšano za zvoke, 
zato deluje »le na pol«.

kaj se zgodi,  
če ne ukrepamo?
(pre)pozna oskrba s slušnimi 
aparati večinoma pomeni 
slabše razumevanje govora, 
kot če se naglušna oseba za 
slušni aparat odloči pravo-
časno. po dolgih letih naglu-
šnosti se oseba zelo odvadi 
poslušanja marsikaterih 
zvokov.

od vsakega posameznika 
je odvisno, kako hitro se bo 
navadil na slušne aparate. 
predvsem od njegove motiva-
cije in želje po boljšem sluhu 
ter lažjem komuniciranju.

če je oseba že od prej upo-
rabnik slušnih aparatov, je 
zamenjava slušnih aparatov 
lahko zelo hitra in enostavna. 
kdor prvič izbira slušne apa-
rate, priporočamo, naj testira 

različne izvedbe in si vzame 
čas. običajno je potrebnih 
več prilagoditev in svetova-
nja, saj se je potrebno navaja-
ti na zvoke, pa tudi na sama 
opravila, ki so povezana z 
uporabo slušnih aparatov. 
v AUdIo bM uporabnikom 
zagotavljamo preizkušanje 
katere koli izvedbe in tehno-
logije povsem brezplačno.

večinoma velja, da čim 
daljša je naglušnost, tem dlje 
traja tudi privajanje, saj se 
mora oseba ponovno priva-
diti na poslušanje že poza-
bljenih zvokov. običajno so 
rezultati pri doseganju odlič-
nega razumevanja govora 
pri ljudeh, ki so se (pre)dolgo 
odrekali slušnih aparatov, 
nekoliko slabši.

naročite se na brezplačno 
meritev sluha.
Franci Urankar, AUDIO BM 

praktični nasveti za sluh

Že v najstniških letih bi se morali 
zavedati, da lahko dolgotrajna 
izpostavljenost hrupu povzroči 
nepopravljive poškodbe sluha, kar 
se lahko v izrazitejši meri pokaže 
šele z leti.

pon: 8:00-18:00 | tor, sre, čet: 7:30-15:00 | pet: 7:30-14:30

slušni center ptuj

2 koristna nasveta  

Varujte vaš sluh pred 
premočnimi zvoki.  
velja za otroke 
in odrasle.

Pravočasno poiščite 
pomoč usposobljenih 
strokovnjakov, če s 
sluhom ni več tako, 
kot bi moralo biti. 

otvoritev 
aprila



informator365

5

razplet poškodbe je močno 
odvisen od tega, kako v takem 
primeru ravnamo. pri resnejših 
poškodbah zob je nujno, da 
v čim krajšem času poiščemo 
zobozdravniško pomoč. 
ob poškodbah lahko pride do:                         
- zloma krone
- zloma korenine
- pretresa, omajanja  
ali izbitja zoba

Zlom krone lahko obsega 
samo sklenino, lahko pa sega 
tudi globje. pri obsežnejših zlo-
mih je lahko poškodovana celo 
zobna pulpa. v tem primeru je 
potrebno nujno poiskati zoboz-
dravniško pomoč. pri poškod-
bah zobne pulpe je najpogosteje 
potrebno endodontsko zdravlje-
nje zoba. odlomljen del zoba 

bo zobozdravnik nadomestil z 
zalivko ali prevleko.

ob zlomu korenine pogosto 
opazimo, da je poškodovan zob 
navidezno podaljšan. Zoboz-
dravnik bo tak zob povrnil v pr-
votni položaj in imobiliziral. ob 
rednih kontrolnih pregledih je 
potrebno spremljati ali je zobna 
pulpa še vitalna. 

ko so poškodovana še 
obzobna tkiva, pa govorimo o 
pretresu, omajanju ali izbitju 
zoba. v primeru lažjih poškodb 
obzobnih tkiv se je priporočljivo 
vsaj 2 tedna izogibati trdi hrani. 
kadar ima zob spremenjeno lego 
zaradi poškodbe, bo zobozdrav-
nik zob povrnil v prvotno lego 
in ga imobiliziral. potrebne so 
redne kontrole. 

najhujša poškodba je izbitje 
zoba. ko pride do tega, je po-
trebno nemudoma poiskati zo-
bozdravniško pomoč. pomemb-
no je tudi, da že sami primerno 
rokujemo z izbitim zobom. Zob 
nemudoma damo v fiziološko 
raztopino in v najkrajšem mo-
žnem času obiščemo zobozdrav-
nika. Zobozdravnik bo izbit zob 
reimplantiral ter ga za 7 do 10 
dni imobiliziral. potrebno bo 
tudi endodontsko zdravljenje. 

v primeru izbitja mlečnega zoba 
se reimplantacije ne poslužu-
jemo, saj bi lahko poškodovali 
razvijajoči se zametek  
stalnega zoba.

v izogib naštetim poškodbam 
je priporočljiva uporaba zašči-
tnih sredstev. najboljša zaščita 
za zobe, predvsem pri športih, je 
uporaba ščitnika za zobe. 
Zobek I.M.A.M. 

Poznan rek "Nesreča nikoli ne počiva" 
velja tudi pri poškodbah zob. 

poškodbe zob

 

• Celovita oskrba 
• 1. pregled zastonj
• Garancija
• Brez čakanja
• Fleksibilno naročanje
• Svetovanje
• Za celo družino

zakaj izbrati nas?

Zobek I.M.A.M. d.o.o.
Ivanjkovci 9c
2259 Ivanjkovci

kako do nas ?

 040 533 556 
 zobekimam1@gmail.com
 www.zobekimam.com

• Keramični zobje
• Implantati 
• Beljenje zob
• Otroško zobozdravstvo
• Brezkovinska keramika
• Računalniško 
   načrtovanje zob
• Dentalni nakit
• Preventiva

najugodnejše cene, primerljive hrvaškim!

Zobek 
I.M.A.M. d.o.o.

Z O B O T E H N I Č N I  L A B O R A T O R I J

 14:00 – 20:00             
08:00 – 14:00

pon, sre, čet:
tor, pet, sob: 

ponudba

 Zobotehnični laboratorij | Ulica dr. Hrovata 4 | 2270 Ormož |  059 983 095
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prodaja in servis
 tehtnic in tehtalnih  

  sistemov 
 opreme za živilsko  

  dejavnost: salamoreznice,   
   mlini za meso, žage za kosti,         

   mešalci

 etikete  
   in papirnati trakovi

 041 402 601
 milan@kantar.si
 www.kantar.si

Kantar d.o.o.
Podvinci 118a
2250 Ptuj

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

 02 771 17 31
 info@pivnica-zlatorog.si
 www.pivnica-zlatorog.si

Okrepčevalnica Pivnica Zlatorog
Katja Ducman Purg s.p.
Slomškova ulica 20 
2250 Ptuj 

Zakladnica spominov 
in kraj, kjer se srečujejo generacije

∙ pestra ponudba pizz
∙ prostor za zaključene družbe

 02 761 21 01
 041 387 183
 info@mesarijakokol.si
 www.mesarijakokol.si

Mesarija Kokol d.o.o.
Dolane 9
2282 Cirkulane

svetovanje –dobava-montaža –servis 
toplotnih črpalk daikin in mitsubishi electric

27

  PRODAJA SVEŽEGA MESA 
  (SVINJINE, GOVEDINE, TELETINE IN DROBNICE)
- LASTNA PROIZVODNJA DOMAČIH IZDELKOV 
  VIŠJE KAKOVOSTI
- IZDELAVA DOMAČIH MESNIH NAREZKOV
- PEČENJE VSEH VRST MESA PO NAROČILU 
  Z DOSTAVO

  Saj smo za domače…

Šola Bistra buča ima prostore v 250 let stari stavbi.
Učitelj Jože Matekovič ima ponarejeno diplomo, kar 

priznava, a mu tega ne morejo dokazati.
S palico v roki zaigra šolsko uro na humorističen, 

zabaven, a poučen način.

  040 147 798
 bistrabuca@gmail.com
 www.bistrabuca.si

Osnovna šola Bistra buča 
Radovica 32
8330 Metlika
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lani smo v najrazličnejših pro-
gramih formalnega in neformal-
nega izobraževanja gostili preko 
1500 udeležencev, sodelovali 
v 7 mednarodnih ter vodili 3 
nacionalne projekte in hkrati 
pripravljali nove vsebine, ki jih 
našim udeležencem ponujamo v 
letošnjem letu. 

omenili bomo 4 najnovejše pri-
dobitve, ki pomenijo ne le sveža 
(evropska) sredstva za izvajanje 
projektnih aktivnosti, temveč 
omogočajo našim udeležencem 
dostop do vsebin, za katere 
menimo, da so v našem okolju 
potrebne in zaželene.

socialna aktivacija
Skupaj s partnerjem cpU ormož 
na širšem območju ptuja tako 
izvajamo program socialne 
aktivacije, financiran s strani 
evropskih skladov in Ministr-
stva za delo, družino in socialne 
zadeve. program dolgotrajno 
brezposelnim olajša ponovni 
vstop na trg dela. odkrivamo 
naravo ovir, ki ta vstop posame-
znikom otežuje ali onemogoča. Z 
različnimi delavnicami, prakso 
pri delodajalcih in delom v pro-
jektu krepimo socialne, komuni-
kacijske in druge kompetence, ob 
sodelovanju zunanjih strokov-
njakov pa v kreativnem vzdušju 
nastajajo osnutki izdelkov, kot so 
voščilnice, pikapolonice iz različ-
nih materialov, pekovski izdelki, 
visoka greda in različni unikatni 
šiviljski izdelki.

dodiplomski študijski pro-
gram predšolske vzgoje
povpraševanje po vzgojiteljih 
se nadaljuje in prav zato se bo 
pod okriljem pedagoške fakul-
tete Univerze na primorskem v 
prihajajočem študijskem letu 
na ljudski univerzi ptuj izvajal 
triletni dodiplomski študijski 
program predšolske vzgoje. 
potekal bo kot izredni študij. cilj 
programa je izobraziti vzgojitelja, 

ki bo strokovno trden in odprt za 
otrokove potrebe v sodobni druž-
bi in zmožen otroku pomagati 
ustvariti dobre socialne temelje 
za kasnejši prehod v formalnejši 
učni proces v šoli. 

diplomant se lahko zapo-
sli v vseh organizacijah, ki se 
ukvarjajo z zgodnjim učenjem in 
poučevanjem, najpogosteje so to 
vrtci in osnovne šole. k študiju 
lahko pristopijo kandidati, ki so 
opravili maturo ali poklicno ma-
turo oz. zaključni izpit. kandidati 
se lahko prijavijo preko spletnega 
portala evŠ.

evropska platforma  
digitalnih značk (eu-obp)
naše mednarodne aktivnosti smo 
oplemenitili še z dvema novima 
erasmus+ projektoma. v okviru 
projekta evropska platforma 
digitalnih značk bomo razvili 
evropsko spletno platformo 
organizacij za izobraževanje 
odraslih, namenjeno imple-
mentaciji digitalnih značk v 
neformalnem učnem procesu. 
osnovno ciljno skupino predsta-
vljajo izobraževalci odraslih, ki 
bodo s pomočjo razvitih orodij 
učečim se omogočili pridobitev 
inovativnih priznanj neformalnih 
učnih dosežkov v obliki digi-
talnih značk, katerih temeljna 
prednost je njihova razpoložlji-
vost in možnost predstavitve na 
različnih digitalnih platformah. 
delodajalcem in izobraževalcem 
predstavljajo orodja za prepozna-
vanje usvojenih mehkih veščin, 
po novem pa jih je mogoče 
vključiti tudi v evropski sistem 
europass cv, kar jim še dodatno 
zvišuje namembnost.

gurmansko učenje  
(slow learning)
naslednji projekt, namenjen 
starejšim odraslim, se imenu-
je gurmansko učenje. Učenje 
namreč igra pomembno vlogo pri 
zmanjševanju starostne segrega-

cije, saj uravnava neravnovesja 
med generacijami, hkrati pa sta-
rejšim odpirata nove priložnosti 
za aktivno državljanstvo. kljub 
dejstvu, da je treba zagotavljati 
boljše možnosti za izobraževanje 
starejših odraslih in medgene-
racijsko učenje, je izobraževa-
nje starejših še danes obrobna 
dejavnost. 

Izobraževanje seniorjev 
namreč zahteva andragoško 
usposobljene izvajalce, ki 
poznajo izobraževanje starejših 
odraslih, značilnosti življenjske 
poti pripadnikov različnih staro-
stnih skupin in vplive na njihovo 
pripravljenost na izobraževanje. 
razumejo, da so starejši odrasli 
zelo heterogena skupina učečih 
se ter zato zahtevajo prilagoje-
ne načine dela. Izobraževalci 
odraslih, učitelji in mentorji 
bodo pridobili potrebna znanja, 
pedagoške spretnosti ter ključne 
kompetence za delo s seniorji za 

povečanje učinkovitosti izvajanja 
neformalnih programov s podro-
čja informacijske tehnologije.

vse zainteresirane vabimo, da 
se nam pridružite. Aktivnosti, ki 
jih je res veliko, si lahko podrob-
neje ogledate tudi na naši spletni 
strani. tukaj smo za in zaradi vas, 
naših trenutnih in bodočih udele-
žencev. prijazno dobrodošli.
Ljudska univerza Ptuj 

Ljudska univerza Ptuj se s svojo 
80-letno tradicijo uvršča med 
najstarejše organizacije za 
izobraževanje odraslih pri nas.

nove izobraževalne možnosti  
na ljudski univerzi ptuj

 02 749 21 50
 051 389 660
 luptuj@siol.net
 www.lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
2250 Ptuj

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENcE

NOVA 
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Iz ptuja se po novem lahko 
pripeljemo z brezplačnim me-
stnim avtobusom do novega 
pokopališča. od tod dalje bo 
treba peš po asfaltni cesti v 
ravninski del našega okolja, 
ki smo ga doslej kar malo 
zanemarili, pa nam ponuja 
toliko zanimivega. Za pot do 
baročnega gradu dornava 
bomo potrebovali 3 ure  
zmerne hoje.

po glavni cesti naredimo 
nekaj korakov, pa nas že pri-
tegne pogled na novo odkrito 
arheološko najdišče ostankov 
rimske ceste. na ptuju velja 
rek, »da kamor zasadimo 
lopato, nas pozdravijo rimlja-
ni«. levi krak poti je vodil 
proti dornavi in polenšaku, 
desni pa v smer proti ormožu 
in dalje v panonijo. Morda ni 
slučaj, da je na ostrem ovinku 
kužno znamenje.  po tej poti 
so nekoč iz lukarije vozili 
prodajat luk (čebulo), edini 
pridelek, ki je tukaj dobro 
obrodil, na vse strani od 
varaždina in čakovca do av-
strijskega gradca, Slovenske 
bistrice in celja. kmetje so se 
zgodaj  odpravili z vozovi, da 
so prišli do jutra v mesto  in 
ponujali svoje edino boga-
stvo. na ovinku pri kužnem 
znamenju opazimo ostaline  
protitankovskih jarkov iz 
druge  svetovne vojne.  Žalo-
stni ostanek preteklosti, ki je 
lahko opomin.  na naši poti 
se bomo z glavne ceste kmalu  
obrnili proti železniški progi, 
ki se vleče kot dolga, ravna, 
črna črta. ko so načrtovali 
progo, je bila to najlažja in 
najhitrejša rešitev za projek-
tante.  neskončno ravnino, ki 
se pojavi pred nami, prereže 
samo železniška proga.  nad-
voz, ki so ga napravili  sredi 
polja pri zadnji rekonstrukci-

ji, je spremenil pokrajino in ji 
odvzel  tisto žlahtnost, ki se 
je občutila nekoč. pravi tujek 
je nastal  sredi te neskončne 
ravnine. progi sledimo do 
nadvoza, ki ga prečimo zelo 
previdno. posebne poti za 
pešce in kolesarje ni. tukaj 
je kar precej prometa, zato 
je bolj  prijetno zaviti med 
njive in travnike, kjer se  ob 
vsakem letnem času spre-
minjajo podobe. Spomladi 
nas  s svojo živo zeleno 
barvo pozdravijo zelene njive 
pšenice, poleti okrašene z 
makovimi cvetovi ob robovih 
njiv, kar je prava paša za oči. 
oljna repica  posvetli še tako 
temen dan s svojimi sončnimi 
cvetovi. neskončna ravnina, 
ki zbudi našo pozornost, 
postane eno samo umetni-
ško platno, na katerem je z 
zlatom razbarvana pokrajina. 
kmalu se te njive spremenijo 
v poljane sončnic, ki se vsako 
jutro obrnejo proti soncu, 
da si naberejo moč za sve-
tlobo podnevi. da ne bi bila 
pokrajina  preveč enolična, 
se na rjavih poljih pojavijo 
že zgodaj spomladi »ogo-
ni«, zasajeni z »lükecom«, 
drobnimi čebulčki, iz katerih 
zrastejo do poletja lepi zeleni 
šopi rastlin, pod katerimi se 
že grejejo  okroglasto obliko-
vane čebule, poslastica naših 
krajev ob reki pesnici. nikjer 
ni tako dober pridelek, nikjer 
ni tako slastnega luka kakor v 
teh krajih, zato so ga dornav-
čani tudi zaščitili kot ptUjSkI 
lUk. »kruh pa lük – pa je juž-
na tu!« so rekli včasih. če tega 
ni, ni kaj dati na mizo. kadar 
se je gospodinja pohvalila še 
z okusno zaseko in bučnim 
oljem, je bila dobrodošlica 
v lukarski hiši popolna. v 
jeseni so se njive spet prebar-

vale v rumeno – na njivah  so 
začele zoreti buče. koliko dela 
je čakalo pridne gospodinje, 
preden  so bile buče »otre-
bljene« in posušene bučnice 
za olje. pri tem spravilu so 
domačini stopili skupaj in s 
skupnimi močmi pospravili 
pridelek. Sosedska pomoč je 
bila tradicija. 

takoj ko se vzpnemo na 
nadvoz, zagledamo pred 
seboj imenitno stavbo, ki 
je še danes eden najlepših 
baročnih dvorcev na Sloven-
skem. Ustavimo se pred  vrati, 
zaprtimi z verigo. Škoda! 
toda kljub verigi je v okolici 
kaj videti, če smo le malo 
radovedni. Mogočna stavba se 
pobaha še z eno razsežnostjo. 
če jo obidemo in pridemo 
do zadnjih vrat, ki so samo 
nadaljevanje mogočnega 
dvorca, šele začutimo mogoč-
nost  celotnega posestva, ki 
so ga obvladovali dornavski 
grofje. Za naše razpoloženje 
bo zadostovalo že, če se bomo 
sprehodili po celotnem, 1700 
metrov dolgem parkovnem 
kompleksu, ki dokazuje, 
kako so se nekoč zavedali 
pomena gozda in drevja, zato 
so sadili drevesa, kjer je bilo 
mogoče. na tem ravninskem 
delu je bilo to zaradi vetra še 
posebej zaželeno. če se bomo 
ustavili v tem gozdnatem delu 
grajskega kompleksa, smo 
zase že veliko naredili. lani 
so ob 60-letnici Zavoda za 
spomeniško varstvo Maribor 
posadili ob tej poti iz gradu še 

60 češnjevih dreves in samo 
veselimo se lahko, kakšno 
cvetno razkošje nas bo v 
aprilu pričakalo, da o slastnih 
sadežih sploh ne govorimo.  

tako! prišli smo do dana-
šnjega cilja. ko boste prvič 
prišli sem, boste očarani 
nad gradnjo gradov nekoč. 
nad odnosom do narave, do 
lepote in simetrije v naravi in 
na stavbah in boste zagotovo 
sklenili, da se boste sem še 
vračali.

vabim vas, da si izposodi-
te skoraj pozabljeno knjigo 
Antona Ingoliča lUkArjI  in 
zajamete zgodbo  z veliko žlico 
radovednosti. ne bo vam žal!

če vam bo po treh urah 
ostalo kaj moči, se lahko v 
mesto vrnete peš, sicer pa 
vozi tudi lokalni avtobus.  
Želim vam veliko pohodni-
ških užitkov. nekoč se je 
pesniku Župančiču zapisala 
tale misel: »potapljal sem se 
v valove njenih žit, sam, sam 
s seboj, le z mislimi svojimi 
skrit v molčeči družbi mlade-
ga hrepenenja, mlad, mlad 
– to se pravi v srcu vsega  
življenja.« 

 Z veselim srcem torej in 
veliko radovednosti. naj vam 
bo lepo!
Viktorija Dabič  

Pomlad je tu. Vedno več ljudi 
srečujemo na  jutranjem sprehodu, da 
se nadihajo svežega zraka ob sončnem 
vzhodu. Tokrat  bomo krenili proti 
vzhodu, soncu naproti. 

po lukarski poti
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CAPTUR
SUV Renault

Novi

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
13.990 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. 
Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko 
Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217-0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 0,6. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
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Renault priporoča      renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

CAPTUR reklama_192x112_mar2020.indd   1 09/03/2020   12:34 02 749 35 40
 051 349 360
 robert.ivanusa@ahpa.si
 www.ahpa.si

AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj

 031 209 113
 aleksander.arnus@relax.si
 www.solavoznje-relax.si

Relax Trans d.o.o.
Ob polju 7
2366 Muta

PE Ptuj
Trstenjakova 1
2250 Ptuj

Učilnica Ormož
Hardek 5a
2270 Ormož
(Gimnazija Ormož)

 02 749 35 40
 051 349 360
 robert.ivanusa@ahpa.si
 www.ahpa.si

AHPA d.o.o.
Ormoška cesta 23
2250 Ptuj
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skoraj polovica smrtnih 
žrtev ni uporabljala  
varnostnega pasu
v letu 2019  sta na slovenskih 
cestah umrla 102 udeleženca 
cestnega prometa, od tega 29 
voznikov osebnih avtomobilov, 
10 med njimi jih ni uporabljalo 
varnostnega pasu (34 %). Med 
18 umrlimi sopotniki v osebnih 
avtomobilih jih je le 8 (44 %) 
uporabljalo varnostni pas. 
Število umrlih voznikov se je 
sicer v primerjavi z lanskim 
letom zmanjšalo – umrli so 4 
vozniki manj (– 12 %). največje 
povečanje števila umrlih v 2019 v 
primerjavi z letom 2018 beležimo 
pri številu umrlih sopotnikov. 
leta 2019 je umrlo 18  sopotnikov 
v osebnih avtomobilih, kar je 
kar 64 % več kot leto poprej. Med 
umrlimi  v osebnih avtomobilih 
v letu 2019 (voznik in potniki) jih 
je samo dobra polovica (57 %) 
uporabljalo varnostni pas. naj-
bolj negativno izstopa starostna 
skupina med 25. in 34. letom 
starosti, saj je med 6 umrlimi 
vozniki in potniki v osebnih 
avtomobilih samo 1 uporabljal 
varnostni pas!

delež pripetosti smrtnih žrtev 
med potniki (44 %) je bil za 
tretjino slabši kot pri voznikih 
(66 %). Med telesno poškodova-
nimi vozniki je bil delež pripe-
tosti boljši, saj jih je 82 % hudo 
telesno poškodovanih uporablja-
lo varnostni pas v času prome-
tnih nesreč in 94 % lažje telesno 
poškodovanih. 

dosledna uporaba 
varnostnega pasu
dosledna uporaba varnostne-
ga pasu zmanjša tveganje za 
smrt kar za polovico, skoraj 
za toliko se zmanjša tveganje 
hudih poškodb in skoraj za 
četrtino tveganje nastanka lažjih 
poškodb tako pri voznikih kot 
pri sopotnikih na sprednjih 
sedežih. varnostni pas tudi blaži 
posledice zaradi naletne teže 
posameznika, ki je enaka ne 
glede na sedež v vozilu. naletna 
teža osebe z 80 kilogrami je pri 
hitrosti 50 km/h skoraj dve toni, 
pri hitrosti 90 km/h pa več kot 
šest ton.

»Sile pri trku so enake ne 
glede na to, kje sedimo v vozilu, 
zato je nujna uporaba varnostnih 
pasov tudi na zadnjih sedežih, v 
vseh vozilih in na vseh vožnjah, 
tudi  tistih najkrajših. ob tem 
pa ne pozabimo na dosledno in 
pravilno pripetost tudi otrok v 
otroških varnostnih sedežih. 
k večji varnosti prispeva prav 
vsak posameznik, zato poskrbi-
mo, da smo med vožnjo pripeti 
vsi,« poudarja vesna Marinko, 
v. d.  direktorice na Agenciji za 
varnost prometa.

agencija je razdelila  
10.000 informativnih gradiv
v obdobju kampanje je Agen-
cija za varnost prometa po vsej 
Slovenija razdelila preko 10.000 
informativnih gradiv, s katerimi 
so voznike spomnili na pomen 
uporabe varnostnega pasu in 
odgovornost za varnost vseh 
potnikov v vozilu. 

S kreativno kampanjo, ki so jo 
zasnovali za to akcijo, opozarja-
jo, da pripeti se pomeni preži-
veti in odveč je vsak izgovor, ki 
botruje temu, da si varnostnega 
pasu med vožnjo ne pripnemo. 
Agencija za varnost prometa 
poudarja, naj vozniki in potniki 
pred vožnjo pomislijo na varno-
stni pas in se pripnejo na vsaki, 
tudi najkrajši vožnji.

v akciji sodelujejo 
tudi najmlajši
Agencija že 15 let uspešno izvaja 
projekt pasavček. v letošnjem 
letu je v projektu sodelovalo 
rekordno število skupin in 
oddelkov, kar 1.241, skupno pa  
preko 22.500 otrok. S projek-
tom pasavček otroke in starše 
spodbujajo k uporabi varnostnih 
pasov ter pravilni in dosledni 
uporabi otroških varnostnih 
sedežev med najmlajšimi 
udeleženci v prometu, torej pri 
otrocih, manjših od 150 cm. Slo-
gan projekta otrokom in staršem 
jasno sporoča: red je vedno pas 
pripet! v času akcije so z doda-
tnimi aktivnostmi v vrtcih in 
šolah spremljali pripetost otrok 
in drugih potnikov v vozilih, 
prav tako so izvajali lutkovno 
predstavo pasavček v prometu. 
v 70 vrtcih in osnovnih šolah so 

z demonstracijskimi otroškimi 
sedeži izvajali izobraževanja s 
praktičnim prikazom pravilne 
uporabe otroških sedežev. 

delež pripetosti potnikov 
se povečuje
večletna opazovanja na terenu 
so pokazala pozitiven trend, 
saj se je stopnja pripetosti otrok 
iz 54 % v letu 2005 zvišala na 
94 % v letu 2018. pozitiven trend 
agencija beleži tudi pri drugih 
potnikih na zadnjih sedežih, pri 
katerih se je delež pripetosti zvi-
šal iz 68 % v letu 2016 na 78 %  
v letu 2018. 
Javna agencija RS za varnost 
prometa
www.avp-rs.si   

V mesecu marcu je potekala akcija 
Varnostni pas, ki je  opozarjala 
na pomembnost pripetosti z 
varnostnim pasom vseh potnikov 
v vozilu ter povečanju deleža 
pripetosti z varnostnim pasom. 
Dosledna uporaba varnostnega 
pasu lahko v povprečju vsako leto 
reši kar 10 življenj. 

ne razbijaj si glave z izgovori  
– uporabi varnostni pas 
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Paket Čista 5ka

Izračun je narejen na dan 28. 2. 2019 za Clio Life TCe 75 + Paket Cool. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 9.740 €. Informativni izračun 
za skupni znesek kredita v višini 6.387,49 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,60 % in polog v višini 3.352,51 €.  
EOM = 10,61 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 9.091,74 €, od tega 
znašata zavarovalna premija 419,53 € in strošek odobritve kredita 127,75 €. Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 89 €. V mesečni obrok je 
vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V financiranje je vključeno tudi brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za prvo leto, ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let/100.000 km oz. 150.000 km za vozila Koleos, Talisman in Espace). Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe 
z minimalno financiranjo vrednostjo 5.000 €, minimalnim trajanjem 24 mesecev in sklenitev zavarovanja vozila v drugem letu z Renault Financiranjem.

Ponudba velja do 31. 3. 2019. Renault Nissan Slovenija si pridržuje pravico do podaljšanja ali predčasnega zaključka akcije. Akcija ni združljiva z akcijo čista 5ka. 

–  brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto
–  brezplačno podaljšano jamstvo za obdobje 5 let ali 100.000 km
–   brezplačno vzdrževanje My Revision 5 let/100.000 km

Renault Financiranje
S sklenitvijo Renault Financiranja izberite Renault Clio Life TCe 75 + paket Cool že za 9.740€

ali

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa 
avtomobila prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00017–0,00129 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo** 
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***

5 let podaljšanega jamstva**** 

 Že za  
10.490 €*
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Renault priporoča      renault.si

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € in dodatnim 
popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun 
je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 
150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške 
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 
0,05−0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slovenski avto leta 2020

Novi

Renault CLIO

 02 754 00 80  
 info@ahterbuc.si
 www.ahterbuc.si

AH Terbuc d.o.o. 
Dornava 116b
2252 Dornava    

 070 210 955
 info@mdeptuj.si
 www.mdeptuj.si

Milošič Danilo s.p.
Vareja 2a 
2284 Videm pri Ptuju

www.mdeptuj.si

mde elektronika

servis in prodaja vseh 
vrst gsm aparatov, 
osebnih in prenosnih 
računalnikov in ostale 
elektronike

zastopstvo total tv in telemach
Mercator center | Špindlerjeva 3; ptuj | 070 210 656 

Servis in prodaja | gubčeva 23; ptuj | 02 788 55 48

brezžični internet brez priključnine in 
vezave že od 10 € naprej
www.wifi-haloze.si

 02 790 15 60
 031 733 637
 +43 6 644 646 280

Kogler Franc A. d.o.o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

 02  780 05 50
 041 410 621
 avto.rak@siol.net
 www.avto-rak.si

Avto-Rak 
Bojan Arnuš s.p.
Nova vas pri Ptuju 76a
2250 Ptuj

  hitri krediti
• krediti, takoj do 15.000 €
• odplačilo do 7 let 
• osebni dokument
• bančni izpisek
• brez pologa 
  in kasko zavarovanja

  leasingi 
• brez kasko zavarovanja 
• od 10% pologa -  do 7 let 
• gotovinski odkup vozil
• preventivni pregled vozila pred nakupom
• možnost ureditve financiranja,  
  tudi če ste sami našli vozilo

prodaja vozil z garancijo

hitri 
krediti
še vedno

darilo

ob predložitvi tega kupona 
pri nakupu

  zavarovanje 
• do 50% dodatni popust
• vsa vozila so z garancijo
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Že naše babice so iskale rešitve 
za zdrav in obilen pridelek. 
na svojih vrtovih so pridelale 
najbolj okusno zelenjavo, ja-
gode … tudi kakšna zdravilna 
rož'ca za čaje v zimskih dneh 
je zacvetela.

vrtičkanje, delo z zemljo in 
rastlinami je krepilo telo in 
duha. vseh teh dobrin pa ne 
bi bilo, če jih ne bi pridelali 
z ljubeznijo. pričeli so zgodaj 
spomladi s skrbno obdelavo 
vrta ter v njega vkopali naj-
boljše, da so zaščitili rastlino 
in njen koreninski sistem. Z 
leti je tempo življenja prisilil 
človeka, da je začel posegati v 
naravo s človeku škodljivimi 
sredstvi, vse z željo po hitri in 
večji količini pridelka, s tem 
pa zavedel človeštvo z instant 
zelenjavo brez okusa.

naši predniki so se zanašali 
na naravo, da je za zdrav duh 
v zdravem telesu potrebno 
spoštovanje sebe, narave ter 
sočloveka. Za obilen pridelek 
pa so uporabljali naravi prija-
zna sredstva za vzgojo rastlin.

v ta namen smo razvili 
masko
MASKA® je organski izboljše-
valec tal z močnim repelentnim 
delovanjem, ki krepi korenin-
ski sistem in ščiti rastlino pred 
škodljivci, kot so bramorji, 
strune, sovke in polži.

MASKA® je na poseben način  
pridobljen proizvod, ki s svojo 
močjo deluje repelentno in 
preprečuje, da se talni ško-
dljivci lotijo podzemnih delov 
rastlin.

MASKA® zaradi svoje sestave 
zelo dobro izboljšuje strukturo 
tal in vzpostavi ravnovesje 
med vodnim in zračnim reži-
mom. Uporabljamo jo lahko 
pri pridelavi vse zelenjave 
na vrtu, pri pridelavi sadja 

ob sajenju in drevesnicah 
kot v vrtnarstvu, ob sajenju 
okrasnih čebulnic in drugih 
okrasnih rastlin.

MASKA® se preprosto vtre v 
zemljo ob prekopavanju vrta 
oz. frezanju po celi površini 
ali z vmešavanjem v sadilni 
substrat ali pa ob sajenju 
drevnin v sadilno jamo. Še 
posebej jo priporočamo sedaj 
ob sajenju krompirja, saj je 
mnogo tal okuženih od strun 
in bramorja.

MASKA® sredstvo za zaščito 
rastlin lahko kupite v  Seme-
narni, vrtnih centrih kalia in v 
vseh dobro založenih trgovi-
nah s kmetijskim repromate-
rialom.
Agroproagro 

Z močjo narave lahko rastline 
uspešno zaščitimo pred talnimi 
škodljivci, kot so bramorji, strune, 
sovke in polži.

moč  narave  
za zaščito našega vrta

 031 617 349
 info@agroproagro.com
 www.agroproagro.com

Agroproagro d.o.o.
Podlehnik 2c
2286 Podlehnik

 • 7 X UČINKOVITEJŠA 
• TAKOJŠNJI UČINEK
 • BREZ REZISTENcE

NOVA 
EdINSTVENA 

AKTIVNA
SNOV

pakiranje:  
1 kg

repelentno 
delovanje

proti 
škodljivcem

krepi
koreninski 

sistem
zaščiti 

rastlino
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• čistilne naprave
• zbiranje deževnice
• prečrpalni jaški 
• lovilci olj in maščob
• ponikalni sistemi

 070 335 860
 info@gramikom.si
 www.gramikom.si

Gramikom
Ranca 2b
2211 Pesnica pri Mariboru

• IZVEDBA ELEKTROINŠTALACIJ  
V NOVOGRADNJAH IN PRI SANACIJI 
STAREJŠIH OBJEKTOV

• IZVEDBA PAMETNIH 
HIŠNIH INŠTALACIJ

• IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN  
(SAMOOSKRBA)

• SERVIS IN VZDRŽEVANJE  
SONČNIH ELEKTRARN

 041 698 862
 info@paros.si

Paros mont d.o.o.
Osojnikova cesta 21
2250 Ptuj

 030 626 715
 info@vodateh.si
 www.vodateh.si

Vodateh d.o.o.
Roje 10
8310 Šentjernej
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 041 223 756
 info@vginvest.si
 www.vginvest.si

VG invest d.o.o.
Majšperk 70 
2322 Majšperk

• kleparstvo
• tesarstvo
• krovstvo

• nadstreški
• kovinske fasade
• montažne hale

 031 379 485                       
 atbiro.projektiranje@gmail.com
 www.atbiro-projektiranje.si 

ATBiro
Boštjan Zorec s.p.                                     
Godeninci 2a                                 
2277 Središče ob Dravi

v sklopu celovite ponudbe storitev vam nudimo:

• Kompletne izdelave projektne dokumentacije
• Izvajanje obveznega gradbenega nadzora med gradnjo

• Vodenje projektov
• Vodenje upravnih postopkov 

 041 778 451
 031 787 413 
 info@gradbenistvo-kelenc.si
 www.gradbenistvo-kelenc.si

Gradbena dela Kelenc d.o.o.
Zamušani 79a
2272 Gorišnica

v letu 2020/21 bo naše podjetje 
za vas gradilo več stanovanjskih  
objektov na naslednjih lokacijah: 

•  bližina centra Gorišnica
•  elitna lokacija Velika Nedelja v bližini šole in vrtca
•  mirna in sončna lokacija Majšperk – naselje breg
•  bližina centra Ptuja – naselje brstje
•  mirna lokacija Ivanjkovci v bližini vrtca 

priporočamo se z naslednjimi storitvami:

• izvedba objektov na ključ
• izvedba vseh gradbenih in zaključnih del
• uredimo potrebno dokumentacijo 
• nudimo ureditve financiranja
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